
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª A 
Tutora: Angela 
 
1) Número de Alunos: 26 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 6 kg de arroz 
- 4 kg de feijão 
- 6 pc de macarrão  
- 3 kg de trigo 
- 5 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª B 
Tutora: Graziella 
 
1) Número de Alunos: 26 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 6 kg de arroz 
- 4 kg de feijão 
- 6 pc de macarrão  
- 3 kg de trigo 
- 5 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª C  
Tutora: Vânia 
 
1) Número de Alunos: 27 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 6 kg de arroz 
- 5 kg de feijão 
- 6 pc de macarrão  
- 3 kg de trigo 
- 5 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª D 
Tutora: Francine Palermo 
 
1) Número de Alunos: 38 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 10 kg de arroz 
- 8 kg de feijão 
- 8 pc de macarrão  
- 4 kg de trigo 
- 7 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 



 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª E 
Tutora: Fernanda Galdino 
 
1) Número de Alunos: 35 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 8 kg de arroz 
- 6 kg de feijão 
- 7 pc de macarrão  
- 4 kg de trigo 
- 8 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª F 
Tutora: Francine Palermo 
 
1) Número de Alunos: 24 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 5 kg de arroz 
- 4 kg de feijão 
- 5 pc de macarrão  
- 3 kg de trigo 
- 5 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª G 
Tutora: Angela 
 
1) Número de Alunos: 30 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 7 kg de arroz 
- 5 kg de feijão 
- 6 pc de macarrão  
- 4 kg de trigo 
- 6l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 
 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
Turma: 8ª H 
Tutora: Vânia 
 
1) Número de Alunos: 28 
 
2) Quantidade de alimentos 
- 7 kg de arroz 
- 5 kg de feijão 
- 7 pc de macarrão  
- 3 kg de trigo 
- 5 l de leite (caixinha) 
- 1 lt. de nescau 
- 1 lt. de óleo 
 
PONTUAÇÃO 
 
1) Gincana durante a semana 31/08 a 04/09: poderá render a turma 1000 pontos. 
 
2) Alimentos 
- poderá render 1000 pontos para a turma que atingir o número mínimo de alimentos por                
turma (esse número equivale ao número de alunos que cada turma tem); 
- cada quilo de alimento a mais que a turma trouxer será acrescentado 5 pontos na                
pontuação dos alimentos da turma. 
 
3) Itens de higiene pessoal 
- cada item de higiene pessoal(sabonete, creme dental, papel higiênico e shampoo). 
 
4) Cartão com mensagem positiva 
- Deve ser feito numa folha A4 – para compor um mural; 
- cada cartão que a turma trouxer renderá 50 pontos no cômputo geral – máximo de 1 por                  
aluno 
 
5) Bola 
- cada aluno que trouxer uma bola ganhará 30 pontos para a turma. O aluno na hora da                  
entrega da bola poderá lançar a bola de dentro do seu carro em uma caixa, caso acerte                 
ganhará mais 20 pontos para a turma. 
 
DRIVE THRU 
 
Dia: 5 de setembro 
Horário: das 08h às 13h 
Local: rotatória da Unidade Internacional (rua Mafra, 84). 
 


